N ÁVRH

Obec Svätý Kríž v zmysle § 6 ods. 1. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení §81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
I.
Časť
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o
spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného
odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich
ukladanie, podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o
prevádzkovaní zberného miesta, o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu a spôsobe úhrady
nákladov na zbernú nádobu.
II. Časť
Čl. 1
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom , drobnými stavebnými odpadmi,
stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.
1. Obec zneškodňuje zmesový komunálny odpad na riadenej skládke odpadov na základe
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky odpadov.
2. Obec odovzdáva drobný stavebný odpad konečnému odberateľovi na základe zmluvného
vzťahu
3. Fyzická osoba nemôže nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z drobných
stavieb okrem zaobchádzania podľa §63 ods.1 a § 75 Zákona 79/2015 o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých
stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.
4. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných
prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa je právnická osoba alebo
fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.
Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce
vykonáva.
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5. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích
prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania je právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
6. Za nakladanie s odpadmi , ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je
zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu
alebo demoláciu.
7. Držiteľ odpadu ,ktorému bol vydaný súhlas podľa §97 ods.1 písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm.e), ak ide o
odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál,
ktorým je len odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú spotrebu. Konečnou spotrebou
sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad.
Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové
pneumatiky a použité batérie a akumulátory.
Čl. 2
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
1. Na území obce sa neuplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu.
2. Na území obce sa pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu uplatňuje intervalový
systém zberu.
3. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzavretú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti.
4. Obec určuje pre zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu jednotný typ zberných
nádob:
a) 110 l zbernú nádobu
b) 1100 l kontajner
c) uzamykateľný veľkoobjemový kontajner
d) každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ zbernej nádoby
zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie
5. Počet a typ zberných nádob a interval odvozu zmesového komunálneho odpadu:
a) pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu je minimálny počet nádob 1 ks
b) interval odvozu sa zabezpečuje 1 x za dva týždne podľa dohody s oprávnenou osobou
zabezpečujúcou odvoz tohto odpadu
6. Pôvodca odpadu je povinný:
a) na obecnom úrade si objednať potrebný počet zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu,
b) zbernú nádobu v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej
blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,
c) starať sa o prístup ku zbernej nádobe,
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zbernej nádoby tak, aby sa táto dala uzatvoriť,
aby z nej komunálny odpad nevypadával a pri jej vyprázdňovaní neohrozoval zdravie
zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby,
7. Pôvodca odpadu nesmie:
a) ukladať do zbernej nádoby tekutý odpad,
b) preťažovať zbernú nádobu - max. 50 kg,

c) spaľovať v zbernej nádobe komunálny odpad,
d) ukladať do zbernej nádoby žeravý popol, kamene a stavebný materiál.
8. Odpad pred prístupom medveďa hnedého každý vlastník zbernej nádoby zabezpečí tak, že:
a) zbernú nádobu na odpad umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne
prístupný,
b) na zber odpadu použije uzamykateľnú zbernú nádobu alebo,
c) na zber odpadu použije zbernú nádobu, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup
medveďovi hnedému k odpadu.

III. Časť

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov
Čl. 3
Elektroodpad z domácností
1. Držiteľ elektroodpadu môže odovzdať elektroodpad z domácností v rámci kalendárového
mobilného zberu. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne
odovzdať elektroodpad osobe oprávnenej na zber elektroodpadu do zberného auta alebo
distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu.
2. V rámci mobilného zberu obec v jarnom a jesennom období zabezpečí zber elektroodpadu,
pričom presný termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené obvyklým spôsobom
po dohode s osobou oprávnenou na zber elektroodpadu z domácností.

Čl. 4
Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Obec určuje pre zhromažďovanie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi jednotný typ zberných nádob:
a) 1100 l farebné zberné nádoby
2. Zberné nádoby pre jednotlivé zložky odpadu sú farebne rozlíšené nasledovne:
a) na zber skla – zelené nádoby
b) na zber papiera – modré nádoby
c) na zber plastov, kovov VKM – žlté nádoby
3. Každá zberná nádoba je označená štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad z obalov a odpad
z neobalových výrobkov je určená.
Do farebne rozlíšených kontajnerov sa ukladajú tieto odpady takto:
a) do kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a
pod.), sklenené črepy,
b) do kontajnera modrej farby: papier (čistý papier, ako sú noviny, časopisy, katalógy,
reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier aj skartovaný, poskladané obaly z
tvrdého kartónu, alebo vlnitej lepenky, a pod.),
c) do kontajnera žltej farby : stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie,
tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov,
kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, menšie kusy
čistého polystyrénu, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov.
4. Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) nepatria asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý,
mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické
potreby, použité plienky, keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo,
autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové monitory, sklo s obsahom
chemických látok, horniny, obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií,
farieb, motorových olejov a pod.), novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru,
podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom.
5. Tabuľové sklo a iné sklo, ako je uvedené v odseku 3 písm. a) a tiež keramiku a porcelán,
držiteľ odpadu odovzdá ako objemný odpad na zberný dvor.

Čl. 5

Vrecový zber plastového odpadu
1. Interval odvozu plastového odpadu sa zabezpečuje podľa dohody s oprávnenou osobou
zabezpečujúcou odvoz tohto odpadu .
2. Pôvodca plastového odpadu je povinný :
a) 100 l vrece určené na zber plastov v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom
mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo.
b) ukladať do vriec stlačené plastové obaly, neznečistené chemikáliami a olejmi tak, aby sa
vrece dalo uzatvoriť a odpad z vreca nevypadával.
3. Náklady na plastové vrecia znáša oprávnená osoba zabezpečujúca odvoz tohto odpadu.
Čl. 6
Vrecový zber papierového odpadu
1. Interval odvozu papierového odpadu sa zabezpečuje podľa dohody s oprávnenou osobou
zabezpečujúcou odvoz tohto odpadu .
2. Pôvodca papierového odpadu je povinný :
c) 100 l vrece určené na zber papiera v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom
mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo.
d) ukladať do vriec neznečistený stlačený a poskladaný papier tak, aby sa vrece dalo
uzatvoriť a odpad z vreca nevypadával.
3. Náklady na plastové vrecia znáša oprávnená osoba zabezpečujúca odvoz tohto odpadu.

Čl.7
Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory
1. Držiteľ odpadu môže okrem zákonných možností odovzdať použité prenosné batérie a
akumulátory a automobilové batérie a akumulátory v rámci kalendárového zberu na určenom
mieste v obci.
2. V rámci kalendárneho zberu obec v jarnom a jesennom období zabezpečí zber použitých
prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, pričom presný
termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené obvyklým spôsobom po dohode s
osobou oprávnenou na zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a
akumulátorov.
Čl. 8
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné
pomôcky
1. Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ
odpadu odovzdá v ktorejkoľvek verejnej lekárni.
Čl. 9
Jedlé oleje a tuky
1. Pôvodca odpadu jedlých olejov a tukov zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných
zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových
fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
2. Pôvodca odpadu môže odovzdať jedlé oleje a tuky v rámci kalendárového zberu na určenom
mieste v obci v rámci výkupu oprávnenou osobou.
3. V rámci kalendárneho zberu obec v jarnom a jesennom období zabezpečí zber jedlých olejov a
tukov, pričom presný termín zberu a miesto zberu bude obyvateľom oznámené obvyklým
spôsobom po dohode s osobou oprávnenou na zber jedlých olejov a tukov.
Čl. 10

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne
a) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
.
b)Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné
živočíchy ani verejnosť.
c) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

d) Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
e) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si
zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý
má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.
f) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a
reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
Čl.11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom
1. Na území obce sa pre pôvodcov biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov uplatňuje
intervalový systém zberu.
2.Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzavretú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
3.Pôvodca kuchynského odpadu vykonáva zber priamo v domácnosti, pričom kuchynský odpad
ukladá priamo pri jeho vzniku do vedierka. Vedierko vynesie podľa individuálnej potreby do
zbernej nádoby v stojisku. Odpad z vedierka bez plastového vrecúška z domácnosti vysype
priamo do 120 l zbernej nádoby rozmiestnenej v obci s označením BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD.
4. Oprávnená osoba zabezpečí odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
z domácností od obyvateľov v zariadení na zhodnocovanie odpadov.
5. Interval vývozu zberných nádob bude zabezpečený 1x týždenne tak, aby sa zamedzilo
preplňovanie zberných nádob a vzniku zápachu.
6.Do nádoby na kuchynský odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny, ovocia a ich zvyšky,pokazené,
zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo,
zvyšky jedla(neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale aj živočíšneho
pôvodu), mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky, potraviny po záručnej
dobe alebo inak znehodnotené.
Do nádoby na kuchynský odpad nepatrí: použitý olej a tuk, zelený odpad zo záhrad, triedené
zložky komunálneho odpadu, cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá.

Čl. 12
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať a zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad
vznikajúci pri údržbe záhrad v kompostovacom zásobníku.
2. Uloženie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné aj na zbernom dvore ,parc.
KN-C č. 1206/56 v k. ú. Obce Svätý Kríž.

Čl. 13
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať objemný odpad a odpad z domácností s obsahom
škodlivých látok bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na
mieste určenom pre zber objemného odpadu alebo pre zber odpadu z domácností s obsahom
škodlivých látok.
2. Držiteľ odpadu odovzdá objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok v
rámci kalendárového zberu na určenom mieste v obci. V rámci kalendárneho zberu obec v
jarnom a jesennom období zabezpečí zber objemného
odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, pričom presný termín zberu a miesto
zberu bude obyvateľom oznámené obvyklým spôsobom po dohode s osobou oprávnenou na zber
objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

Čl.14

Pneumatiky a odpadové pneumatiky
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených
na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo
spracovateľovi starých vozidiel.

IV.Časť
Školský zber
·

zber papiera

·

zber elektroodpadu

Zber prebieha v priebehu školského roka, pričom presný termín zberu je vyhlásený
školským zariadením po dohode s oprávnenou osobou na zber papiera a elektroodpadu.

V. Časť

Prevádzkovanie zberného dvora
1. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktorý je fyzickou osobou
a má na území obce trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať nehnuteľnosť môže na zbernom mieste - Zberný dvor, ktorý je umiestnený
v oplotenom areáli obce na parc. KN-C č. 1206/56 v k. ú. Svätý Kríž odovzdávať:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad – konáre vhodné na štiepkovanie, zelený
biologicky rozložiteľný komunálny odpad – bezodplatne,
b) drobný stavebný odpad – odplatne.
c) objemný odpad – bezodplatne.
d) šatstvo,textil- bezodplatne
Pri odovzdávaní sa pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
preukáže platným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt na území obce
alebo dokladom preukazujúcim vlastníctvo k nehnuteľnosti (OP, Potvrdenie o prechodnom
pobyte, List vlastníctva)
Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi zamestnanca
zberného dvora.
Výšku miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo
všeobecnom záväznom nariadení.
2. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú
zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.

Čl.15
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu
1. Na území obce sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu.
2. Drobný stavebný odpad pochádzajúci z k.ú. Svätý Kríž odovzdáva fyzická osoba s trvalým
alebo prechodným pobytom na území obce alebo fyzická osoba ,ktorá je na území obce
oprávnená užívať nehnuteľnosť odplatne na zbernom dvore v obci Svätý Kríž.
Určeným miestom pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor nachádzajúci sa na
parc. C - KN č. 1206/56 v k. ú. Svätý Kríž. Zberný dvor je fyzickej osobe s trvalým alebo
prechodným pobytom na území obce alebo fyzickej osobe, ktorá je na území obce oprávnená
užívať nehnuteľnosť sprístupnený na základe schválených otváracích hodín, ktoré sú
zverejnené na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce Svätý Kríž.
3. Množstvo drobného stavebného odpadu bude vážené mostovou cestnou váhou ,príp.
množstvo drobného stavebného odpadu bude merané v m3.Obec v tomto prípade pre určenie
výšky poplatku za drobný stavebný odpad použije orientačnú prepočtovú tabuľku DSO MŽP
SR, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
4. Poplatok za drobný stavebný odpad sa hradí priamo do pokladne obce najneskôr v nasledujúci
pracovný deň po uložení drobného stavebného odpadu na určené miesto na základe
potvrdenia o množstve odobratého drobného stavebného odpadu bez škodlivín na určenom
odbernom mieste v obci Svätý Kríž. Príloha č.6 VZN č.3/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VI. Časť
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a spôsob úhrady,
výška nákladov na kompostovací zásobník na biologicky rozložiteľný komunálny odpad
a spôsob úhrady
1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
2. Obec určuje výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad v sume
nákupnej ceny za zbernú nádobu.
3. Úhradu za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad je pôvodca komunálneho odpadu
povinný zaplatiť obci v hotovosti do pokladne obce pri prevzatí zbernej nádoby.
4. Náklady na kompostovací zásobník na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša
pôvodný pôvodca tohto odpadu.
5. Obec určuje výšku nákladov na kompostovací zásobník na biologicky rozložiteľný
komunálny odpad v sume nákupnej ceny za kompostovací zásobník.
6. Úhradu za kompostovací zásobník na biologicky rozložiteľný komunálny odpad je pôvodca
tohto odpadu povinný zaplatiť obci v hotovosti do pokladne obce pri prevzatí
kompostovacieho zásobníka.

VII. Časť
Priestupky
Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu:
·
·

fyzickej osobe podľa zákona č. 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľ ,ktorá sa dopustí správneho deliktu
podľa Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení.

VIII. Časť

Nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
Nezákonne umiestnený odpad je možné nahlásiť na obecný úrad, 032 11 Svätý Kríž 152, tel. č.
044/5592636,0911/809601 alebo písomne na e-mailovú adresu ousvatykriz@alconet.sk,
prípadne písomne do schránky obecného úradu, či poštou.

IX. Časť
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) komisia výstavby, dopravy a životného prostredia
c) poslanci obecného zastupiteľstva,
d) poverení zamestnanci obecného úradu.

X.Časť
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
2. Návrh VZN obce Svätý Kríž č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 20.11.2020 a
zvesený dňa.........
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Svätom Kríži dňa .................. , ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená
podmienka na prijatie VZN minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť Všeobecne
záväzného nariadenia obce Svätý Kríž č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa
..............
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Svätý Kríž č. 6/2020 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Svätý Kríž,
Vo Svätom Kríž dňa 20.11.2020

Vyvesené: 20.11.2020
Zvesené:

Dušan Matejka
starosta

